
1

بازی با ریایض: دو سوم 
میانگین

امین هاشمی – معلم
حوزه های درسی: ریاضی، استراتژی های حل مساله

مناسب برای پایه های ششم و باالتر
ــر،  ــر نف ــرای ه ــک ب ــذ کوچ ــه کاغ ــاز:  ۱۰ تک ــایل موردنی وس

ــداد ــا م ــودکار ی خ

باشــید  کــه  نفــر  چنــد  هــر 
را  بــازی  ایــن  می توانیــد 
انجــام دهیــد. اصــا هرقــدر 
تعدادتــان بیشــتر باشــد بهتــر 

اســت. 
و  دارد  مرحلــه   10 بــازی 
هرکــس 10 تکــه کاغــذ کوچــک 
ــه  ــا دو برگ ــک ی ــد، ی می خواه
خیلــی  محاســبات  بــرای 
یــا  خــودکار  یــک  و  ســاده، 

مــداد. 
ــده  ــه، برن ــر مرحل ــان ه در پای
ــه  ــرد و بقی ــی گی ــاز م ــک امتی ی
در  کــه  کســی  امتیــاز.  صفــر 
ــد  ــتر باش ــازش بیش ــر امتی آخ

ــت. ــی اس ــده نهای برن
در هــر مرحلــه چــه اتفاقــی 

؟ فتــد می ا
خیلی ساده.

ــا  ــن 1 ت ــدد بی ــک ع ــس ی هرک
می نویســد.  کاغــذ  روی   100

بعــد از آن همــه کاغــذ هــا جمــع می شــوند، اعــداد روی کاغذهــا 
بــا هــم جمــع و ســپس تقســیم بــر تعدادشــان می شــوند. 
این طــوری میانگیــن آن هــا را حســاب می کنیــم. حــاال برنــده 

ــت؟  کیس
ــن  ــوم میانگی ــه دو س ــدد ب ــن ع ــددش نزدیک تری ــه ع ــی ک کس
باشــد. بــه همیــن ســادگی! حــاال دو ســوم میانگیــن را چطــوری 
حســاب کنیــم؟ کافــی اســت میانگیــن را در دو ضــرب کنیــم 
و بعــد حاصــل را بــر ســه تقســیم کنیــم: می شــود دو ســوم 
ــن  ــوم میانگی ــدد را از دو س ــر ع ــه ه ــت فاصل ــن. آن وق میانگی
ــا دو  ــری ب ــه کمت ــددش فاصل ــی ع ــم و هرکس ــاب می کنی حس
ســوم میانگیــن داشــت )یعنــی نزدیک تریــن عــدد بــه دو ســوم 

ــرد.  ــاز می گی ــک امتی ــت و ی ــه اس ــده آن مرحل ــن(، برن میانگی
بــه  عــدد  نزدیک تریــن  عددشــان  کــه  بودنــد  نفــر  دو  اگــر 

می گیرنــد.  امتیــاز  یــک  دو  هــر  بــود،  میانگیــن 

آخــر بــازی برنــده معلــوم می شــود. برنــده کســی اســت کــه 
بیشــترین امتیــاز را داشــته باشــد.

امــا مهم تــر از مشخص شــدن برنــده، جــواب دادن بــه ایــن 
ــت: ــوال اس س

آیــا می توانیــد بگوییــد بهتریــن عــددی کــه می توانیــد 	 
انتخــاب کنیــد چیســت؟

ــدد 	  ــن ع ــه بهتری ــه همیش ــود دارد ک ــددی وج ــا ع ــا اص آی
ــد؟ باش

اگــر همــه مثــل شــما فکــر کننــد چــه می شــود؟ همــه 	 
ــر  ــه فک ــل هم ــه مث ــری ک ــس دیگ ــا ک ــوند؟ ی ــده می ش برن

نمی کنــد برنــده مــی شــود؟

اطالعات تماس:
@baztabschool
@baztabschool

ایمیل:
info@baztabschool.ir

baztabschool.ir :وبسایت

http://t.me/baztabschool
http://t.me/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
http://instagram.com/baztabschool
mailto:baztabschool%40info.ir?subject=
http://www.baztabschool.ir 
http://www.baztabschool.ir 

